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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O 

ZATRUDNIENIE 

1. Imię (imiona) i nazwisko ...................................................................................................... 

2. Data urodzenia ...................................................................................................................... 

3. Dane kontaktowe .................................................................................................................. 
(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, np. adres, telefon) 

4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub 

na określonym stanowisku) .................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

............................................................................................................................................... 
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł 

zawodowy, tytuł naukowy) 

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego 

rodzaju lub na określonym stanowisku) ............................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności) 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy 

określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) .......................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców 

oraz zajmowane stanowiska pracy) 

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów 

szczególnych ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

8. Byłam/łem skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

 z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe: 

      TAK  󠆵      NIE  󠆵  
9. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych: 

      TAK  󠆵         NIE  󠆵  
10. Posiadam nieposzlakowaną opinię: 

      TAK  󠆵          NIE 󠆵  

............................. ............................................................ 
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
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W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1) zostałam(em) poinformowana(y), 

że: 

 

1. administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, 

reprezentujący Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy  

ul. Ballestremów 16, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@puprudaslaska.pl, 

3. dane są zbierane dla celów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 Kodeksu Pracy, 

4. odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do ich pozyskiwania na podstawie przepisów 

prawa, 

5. dane osobowe przechowywane będą na okres zgodny z obowiązującym rzeczowym jednolitym 

wykazem akt, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu  

jej cofnięcia lub zniszczenia akt osobowych po okresie przechowywania zgodnym  

z obowiązującym rzeczowym jednolitym wykazem akt,    

6. posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia (po upływie dopuszczalnego okresu ich przechowywania)  

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

7. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8. mam obowiązek podania danych osobowych wynikający z art. 221 Kodeksu pracy, pozostałe 

dane zostały przekazane dobrowolnie (brak ich podania uniemożliwia wykorzystanie w procesie 

rekrutacji), 

9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

                                                                                                                            

…………………………………………… 

             (podpis oświadczającego) 

 
 


